
                                                                      TJ Dobřany, z.s.  

                                             Sídlo:   Tyršova 728,  334 41  Dobřany 

                                                  IČ:   182 40 151 

                          bankovní spojení:   0725277349/0800 ČS, a.s. 

 

v Dobřanech dne: 13. 06. 2020 

 

Zápis a usnesení Valné hromady TJ Dobřany, z.s. 

konané dne 12. 06. 2020  

Pořad zasedání:  

 

1) Zahájení  

2) Schválení pořadu Valné hromady  

3) Volba pracovního předsednictva, volba Mandátové a Návrhové komise 

4) Zpráva Mandátové komise  

5) Schválení Jednacího řádu  

6) Zpráva předsedy TJ o činnosti TJ za rok 2019 

7) Zpráva hospodáře TJ o hospodaření TJ za rok 2019 

8) Zpráva Kontrolní komise 

9) Schválení výše a splatnosti členských příspěvků 

10) Schválení Volebního řádu 

11) Volba Volební komise 

12) Volba členů Výkonného výboru TJ 

13) Volba členů Kontrolní komise  

14) Zpráva Volební komise 

15) Informace o činnosti jednotlivých oddílů (nad rámec informací uvedených ve VZ) 

16) Diskuze + vystoupení hostů  

17) Schválení usnesení Valné hromady TJ Dobřany, z.s.  

18) Závěr  

 

Zasedání Valné hromady TJ Dobřany, z.s. (dále jen TJ) bylo svoláno předsedou TJ dne 17. 

05. 2020 zasláním pozvánky na e-mailové adresy členů Výkonného výboru TJ a rovněž tak 

členů Kontrolní komise TJ.   

 

Zasedání Valné hromady TJ zahájil předseda TJ Mgr. Luděk Reitšpies, který zasedání Valné 

hromady TJ taktéž předsedal.  

 

Po zahájení Valné hromady TJ a uvítání delegátů s hlasem rozhodujícím a taktéž hostů 

zhodnotil předseda TJ aktuální právní stav stran platnosti mandátu všech členů volených 

orgánů TJ. V souladu s ustanovením § 20 zákona č.  191/2020 Sb., o některých opatřeních ke 

zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, 

poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a 

občanského soudního řádu, ze dne 17. dubna 2020, je mandát všech členů volených orgánů 

platný, neboť ve smyslu § 20 citovaného zákona se po uplynutí funkčního období člena 

voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode 



dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, 

uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení 

mimořádného opatření při epidemii. 
 

Přivítání a úvodnímu slovu předsedy TJ následovalo schválení pořadu Valné hromady. 

Následně došlo k volbě pracovního předsednictva, Mandátové a Návrhové komise v níže 

uvedeném složení.  

 

Pracovní předsednictvo: Mgr. Luděk Reitšpies (předseda pracovního předsednictva), 

MUDr. Svatopluk Kováč, pan Jakub Kraus, DiS.  

 

Mandátová komise: Rostislav Štych, Ing. Josef Malý st., Zdeněk Duban  

 

Návrhová komise: funkci návrhové komise plnilo pracovní předsednictvo   

 

Po volbě pracovních orgánů Valné hromady TJ byla přednesena zpráva Mandátové komise, 

ze které vyplynulo, že Valné hromady TJ se zúčastnilo celkem 41 z celkových 42 delegátů 

s právem rozhodujícím, tj. 97,6 % a Valná hromada TJ tak byla usnášeníschopná.  

 

Zprávě Mandátové komise následovalo schválení Jednacího řádu Valné hromady. Dalšími 

body Valné hromady TJ byla Zpráva předsedy TJ o činnosti TJ za rok 2019. Předseda TJ 

přítomné informoval zejména o:  

 

✓ bezúplatném převodu nemovitého majetku do vlastnictví města Dobřany a o následně 

uzavřené Smlouvě o výpůjčce 

✓ dotacích poskytnutých TJ v roce 2019 

✓ sportovních výsledcích a práci s mládeží v jednotlivých oddílech 

✓ vystoupení oddílu volejbalu z TJ Dobřany, a naopak o přijetí oddílu atletiky 

✓ podílu na organizaci Krajského půlmaratonu 

✓ povinnosti evidovat údaje v Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a 

sportovních zařízení  

✓ povinném zveřejňování údajů ve veřejném rejstříku dle příslušného zákona  

✓ povinnosti zápisu údajů do evidence údajů o skutečných majitelích  

✓ programu jednání VV ČUS – 2. 6. 2020 

 

Zprávě předsedy TJ o činnosti TJ za rok 2019 následovaly Zpráva hospodáře TJ o 

hospodaření TJ za rok 2019 a Zpráva Kontrolní komise TJ za rok 2019. 

 

Přednesení shora uvedených zpráv následovalo schválení Jednacího řádu a Volebního řádu a 

rovněž tak výše a splatnosti členských příspěvků. Uvedené dokumenty a rovněž tak výše 

členských příspěvků a jejich splatnost byla jednomyslně schválena všemi delegáty Valné 

hromady TJ s hlasem rozhodujícím.  

 

Schválení shora uvedených dokumentů a výše a splatnosti členských příspěvků následovalo 

schválení Volebního řádu a volba členů Volební komise. Volba členů volených orgánů TJ 

byla zakončená zprávou Volební komise. 

 

Volební komise byla zvolena ve složení: Bc. Michal Pokorný, Tomáš Brožík, Ing. Radek  

 

Dalším bodem Valné hromady TJ byly zprávy o činnosti prezentované zástupci jednotlivých 

oddílů. 

 



Výše uvedenému následovala diskuze a vystoupením hostů. V rámci tohoto bodu pořadu 

Valné hromady TJ vystoupil starosta města Dobřany pan Bc. Martin Sobotka, který přítomné 

seznámil s aktuálním děním ve městě Dobřany přímo souvisejícím s aktivitami TJ.  

 

Valná hromada TJ se při svém zasedání řídila v plném rozsahu shora uvedeným pořadem, 

přičemž přijala níže uvedené Usnesení:  

 

Valná hromada TJ Dobřany, z.s., jakožto nejvyšší orgán TJ, na 

základě přednesených návrhů, zpráv a diskuzních příspěvků svým   

u s n e s e n í m 

1. SCHVALUJE 

 

a) Jednací řád TJ a Volební řád TJ 

b) Členské příspěvky pro rok 2020 ve výši 100 Kč za každého člena TJ ve věku do 18 let a 

500 Kč za každého člena TJ staršího 18 let (členové, kteří věku 18 let dovrší v roce 2020), 

přičemž 300 Kč z této částky bude poskytnuto oddílům z rozpočtu TJ jako dotace na jejich 

činnost. Současně schvaluje splatnost členských příspěvků, a to v termínu do 30. 9. 2020.  

c) Výsledek hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 

 

2. VOLÍ 

 

2.1. Výkonný výbor TJ, jakožto orgánu výkonný, ve složení:  

 

Předseda TJ, jakožto orgán statutární: Mgr. Luděk Reitšpies, r.č. 730219/2161, bytem 

Protifašistických bojovníků 943, 334 41 Dobřany  

Tajemník TJ: pan Jakub Kraus, DiS  

Hospodář TJ: MUDr. Svatopluk Kováč  

 

Členové Výkonného výboru TJ za jednotlivé oddíly: 

 

oddíl atletiky – Michal Šneberger 

oddíl badmintonu – Ing. Josef Malý st.  

oddíl florbalu – Jiří Blažek 

oddíl fourcrossu – Tomáš Brožík 

oddíl hokejbalu – Bc. Michal Pokorný  

oddíl kopané – Ing. Martin Bruha  

kuželkářský oddíl – Otto Sloup 

oddíl nohejbalu – Rostislav Štych  

oddíl pétanque – Zdeněk Duban  

oddíl silového trojboje – Vlastimil Vaněk  

oddíl stolního tenisu – Jan Pastuch   

oddíl tenisu – Ing. Radek Bláha 

 

2.2. Kontrolní komisi, jakožto orgán kontrolní, ve složení:  

 



Bc. Monika Hejretová, r.č. 656105/1233 

Mgr. Vladislav Kouřil, r.č.  650506/1211 

Ing. Marek Vohradský, r.č. 910617/2130 

 

3. BERE NA VĚDOMÍ 

 

a) Zprávu Mandátové komise  

b) Zprávu předsedy TJ o činnosti TJ za rok 2019 

c) Zprávu Kontrolní komise TJ za rok 2019 

d) Zprávu Volební komise 

e) Veškeré diskusní příspěvky  

f) Zprávy zástupců jednotlivých oddílů 

 

4. UKLÁDÁ  

 

4.1. Výkonnému výboru TJ 

 

a) Vynaložit maximální úsilí směřující k rozvoji TJ a její ekonomické stabilitě 

b) S finančními prostředky a majetkem TJ nakládat s náležitou péčí a s důrazem na maximální 

efektivitu a hospodárnost 

c) Pravidelně sledovat činnost jednotlivých oddílů 

d) Dle zásad uvedených ve Stanovách TJ se pravidelně scházet na schůzích Výkonného 

výboru TJ  

e) Spolupracovat v maximální možné míře s představiteli města Dobřany či dalších institucí 

 

4.2. Všem členům TJ a sdruženým oddílům 

 

a) Vzorně reprezentovat TJ a město Dobřany při sportovních soutěžích a dlouhodobé soutěže 

řádně dokončit s co nejlepším umístěním 

b) Pravidelně vhodným způsobem zveřejňovat výsledky a informace o činnosti oddílu 

v periodikách, zejména pak v Dobřanských listech 

c) Každý měsíc na schůzi Výkonného výboru TJ, prostřednictvím svého zástupce, informovat 

Výkonný výbor TJ o dosažených výsledcích a činnosti, vznášet své požadavky  

d) Řádně vést pokladní knihy oddílů a nakládat s účetními doklady v souladu s platnými 

právními předpisy a směrnicemi TJ.  

 

5. POVĚŘUJE 

 

Předsedu Tělovýchovné jednoty Mgr. Luďka Reitšpiese  

• podáním návrhu na zápis nového člena Kontrolní komise do spolkového rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Plzni. 

• podáním návrhu na vklad rozhodných listin a dokumentů do veřejného rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Plzni  

• podáním návrhu na zápis údajů do evidence údajů o skutečných majitelích vedené 

Krajským soudem v Plzni 

 



Usnesení volební Valné hromady TJ bylo hlasitě přečteno a přijato delegáty volební Valné 

hromady TJ s hlasem rozhodujícím s níže uvedeným výsledkem hlasování 

 

PRO 41 delegátů                 PROTI 0 delegátů           ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ 0 delegátů    

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsal: Mgr. Luděk Reitšpies                                                 ověřil: pan Jakub Kraus, DiS.   

             předseda TJ Dobřany, z.s.                                         tajemník TJ Dobřany, z.s.   


